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ЗВЕЗДИ
всяка звезда си има история

ВНИМАВАЙТЕ,
МОМЧЕТА!
ДЕМИ ЛОВАТО
Тя никога не се е притеснявала от леко закръглените си
форми – напротив, демонстрира ги със завидно самочувствие. Като този път,
когато излезе от нюйоркски
хотел просто да се разходи
през деня с рокля с толкова
дълбока цепка, че да разкрива
догоре голото й бедро.
7
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ЗВЕЗДИ

П
ЛУИС ФОНСИ

ВДЪХНОВЯВА
ГО КРАСАВИЦА
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА СВЕТОВНИЯ ХИТ
DESPACITO бил плътно до първата си жена

в борбата й с рака, но я изоставя заради
бивш модел
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ГОЛЯМОТО ВДЪХНОВЕНИЕ НА
ЛУИС ФОНСИ Е ЖЕНА МУ – испанският модел Агеда Лопес. Тя е
втора законна съпруга на певеца,
след първата - Адамари, която
по ирония на съдбата също носи
фамилията Лопес. Първият брак
на Фонси е тежък, но не защото не обича жена си. Двамата с
Адамари, която е актриса, стават гаджета през 2003 г., но две
години по-късно тя е диагностицирана с рак на гърдата. По това
време Луис е на международно
турне. Веднага отменя участията
си и се връща при любимата си, за
да започнат час по-скоро лечение.
Неотлъчно до нея е, докато обикалят клиники в Маями, Мексико и
Пуерто Рико и лечението се оказва успешно - година по-късно тя
влиза в ремисия. Същото година
двойката сключва брак в Пуерто
Рико.
Днес изпълнителят на

Сн. Getty/Guliver Photos, архив

рез това лято латинохитът Despacito
на пуерториканецът
Луис Фонси, направен в сътрудничество със сънародника
му Деди Янки, разби музикалните
рекорди – най-гледаният клип
в YouTube за всички времена,
най-стриймваното парче на
всички времена в стрийминг
платформите… И направи от изпълнителите си истински звезди.
Дори пуерториканският квартал
La Perla в родния град на Луис
Фонси – Сан Хуан, отбеляза бум на
туристите за летния сезон, дошли
да видят бар La Factoria, където e заснет клипа. Самият Луис
Фонси все още не може да повярва на успеха, който го застигна с
Despacito на 39-годишна възраст,
и как един от стотиците латинопевци се превърна в световна
звезда. Това не му се случва нито
след дуета с Кристина Агилера
през 2000 г., нито при съвместната му работа с Бритни Спиърс,
нито когато друга негова песен
- No Me Doy por Vencido, е обявена
от Billboard за Латинопесен на
десетилетието. Но, може би, когато си истински щастлив в личния
си живот, тогава идва и голямото
вдъхновение да направиш песен,
която толкова много се харесва
на хората.

ЗВЕЗДИ

ХЮ ХЕФНЪР

ТАКА И НЕ НАМЕРИ
СРОДНАТА СИ ДУША
Легендарният плейбой почина на 91 години И БЕШЕ ПОГРЕБАН
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„БАЩА МИ ЖИВЯ ЕДИН
НЕВЕРОЯТЕН И ВЪЗДЕЙСТВАЩ ЖИВОТ като медиен и
културен пионер и водещ глас
на някои от най-важните социални и културни движения
на нашето време, като говореше свободно за човешките
28

права и сексуалната свобода...
Ще липсва на много хора, сред
които съпругата му Кристал,
сестра ми Кристи, братята
ми Дейв и Марстън, както
и на всички нас в Playboy
Enterprises”, беше краткото
послание, което синът на
Хеф – Купър, който е новият
шеф на фирмата, сподели с
медиите и почитателите на
еротичната Библия. Дали Хю
е отишъл на по-добро място,
имайки предвид, че грабеше
от живота с пълни шепи и се
наслаждаваше на всичките
му блага, които човек може да
си позволи, можем леко да се
усъмним. Направи го дори и в
последния си път. През 1992
г. Хеф си закупи парцела до
гроба на Мерилин Монро за
75 000 долара и именно там
беше положено тялото му.

Къде е любовта?

Въпреки че има три брака
зад гърба си и хиляди жени,
минали през леглото му, през
1992 г., в интервю Хефнър
откровено призна: „Толкова

много време изгубих да търся
любовта на грешните места”.
Малко след като навърши 85
г., пък обяви: „Така и не успях
да намеря сродната си душа.”
Настоява, че е бил напълно
верен на всяка от трите си

Сн. Guliver Photos/Getty images, архив
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илиони мъже
жадуват дори
за кратко да
имат възможността да
живеят, както
приживе го правеше вече
покойният Хю Хефнър – сред
лукса на огромното му имение на стойност 100 милиона
долара, обграден от минимум пет млади и едрогърди
красавици и в компанията на
десетки звезди, гостували на
емблематичните му партита.

ДО ИКОНАТА МЕРИЛИН МОНРО

ЗВЕЗДИ
Единственият начин да
имаш връзка е или да си
с друг тенисист, или с
човек, който се отказва
от живота си, за да
пътува с теб, ставайки
част от антуража ти.
И кой прави това? Някой
без собствен живот?
Тоест, някой, който найвероятно няма да искаш
да срещнеш

МАРИЯ ШАРАПОВА

Допингът
ГРИШО
Тенисистката разкрива сложната си връзка с Димитров, но и как той е пожелал

С
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ТЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ КАРИЕРАТА СИ ЗАРАДИ НЕГО

лед допинг скандала преди
година се оказа, че Шарапова е приемала и друго
забранено, е не, вещество, а
същество, и то си има име –
Григор Димитров.
Автобиографията на руската тенисистка предизвика невъобразима
сензация. Никой не очакваше иначе обраната и дори по казармено
дисциплинирана Мария да разкрие
толкова интимни преживявания. В
крайна сметка стана ясно, че освен
спортист, тя е и жена, която изпитва
чувства, може да се влюби, да позволи да бъде наранена, но да изживее
любов. И то с нашето момче Григор
Димитров. Дълго време се смяташе,
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че всичко между тях е просто PR кампания на световноизвестна спортна
марка. Дори и така да е започнало,
Мария разкрива съвсем друг нюанс.
Димитров е бил напорист и дори е
използвал посредник, за да се срещне
с красивата рускиня. „През октомври
2012-та получих съобщение от Макс
Айзенбърд (агент на Шарапова) в 4
сутринта – „Григор Димитров иска
твоя телефонен номер“, пише Мария.
После получила второ със същия
текст и попитала за какво.
„МАКС МИ ОТГОВОРИ: „ЗА КАКВО?
ТИ ГЛУПАВА ЛИ СИ?“ Проверих
името на Григор в Google, за да видя
на колко години е. Беше ли изобщо

пълнолетен? Едва на 21“, разкрива
тенисистката. Тя му дала имейла си, а
след няколко писма и телефонния си
номер.
„Правех се на недостъпна и му дадох кода за месинджъра на моето
BlackBerry. След това телефонния ми
номер. Нашите съобщения се превърнаха в телефонни разговори, нашите
телефонни разговори във видеоразговори. Беше простичко и истинско.
Не се замислях твърде много, докато
след един от нашите разговори той
ми звънна отново след 30 секунди и
ми каза: „Съжалявам, но ми липсва
гласът ти. Може ли да поговорим още
няколко минути?“
Видимо Димитров е бил изключи-

DOLCE VITA

НАЙ-БОГАТИЯТ ЧОВЕК В
СВЕТА дава огромни суми за

благотворителност, но не
глези децата си и е стиснат
за дреболии от ежедневието.
Изключение прави семейният му
„умен“ дом, който струва цяло
състояние

БИЛ ГЕЙТС

МИЛИАРДЕРЪТ
и неговото имение
от бъдещето

Б

ил Гейтс съвсем закономерно се е превърнал в най-богатия човек на света – със
състояние към днешна дата
малко над 90 млрд. долара.
Просто защото е гений, но
дисциплиниран и винаги с ясни цели.
Още от дете създателят на компютърния гигант Microsoft не се вписва в средата си. Докато другите момчета обичат
да ритат топка, той предпочита четенето – и до днес книгите остават след
технологиите, най-голямата му страст.
Той изкарва с лекота оценките си в
училище и дава нечувани резултати на
тестовете, но пък уроците го отегчават
– защото умът му е някъде далеч в бъдещето. И винаги остава там. Красноречив пример за това е книгата, издадена
от милиардера през 1999 г. - „Бизнес със
скоростта на мисълта“, където той дава
предсказания за развитието на технологиите в близките години, тогава
звучащи като фантастика. Но повечето
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от тях вече са се сбъднали: мобилните устройства и социалните медии, с които комуникираме постоянно помежду си,
многобройните уеб сайтове,
които позволяват на хората
да сравняват цените на продукти и да намират най-евтиния, онлайн плащанията и
онлайн контролът на дома…

Като дете
той нямал
много
приятели,
предпочитал
книгите пред
игрите, но
се отегчавал
от уроците в
училище

КОГАТО ИМАШ ТОЛКОВА
МНОГО ПАРИ, какво би трябвало да правиш с тях? Да помагаш,
и то в глобален мащаб. Точно така
постъпва Бил Гейтс. От 1994 г досега
той е отделил за фондациите си и извън
тях 35 млрд. долара за благотворителност. Впечатляваща цифра, нали? А тази
година направи най-голямото си досега
дарение – 4,6 млрд. Рамо до рамо с него
в тази сфера е съпругата му – Мелинда
Гейтс. От 2000 г. чрез сливането на три
семейни фондации се основава сегаш-

ната, на името на двамата - Bill&Melinda
Gates Foundation. Усилията на дружеството са насочени към образователната система в САЩ, глобалното развитие
- по-специално микрофинансирането
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